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USNESENÍ
 

Rada městské části Praha
20

78. jednání datum konání:
24.01.2017

 
čís. RMC/78/1/0603/17 - RMC/78/9/0611/17

 
 
 
 
 



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

78. schůze

číslo RMC/78/1/0603/17
ze dne 24.01.2017

Použití znaku MČ Praha 20 na dresy pro mladší žákyně z TJ Sokol Horní
Počernice - (2.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

použití znaku MČ Praha 20 na dresy mladších žákyň basketbalu z TJ Sokol Horní Počernice,
Chvalkovická 2031/47, Praha 9.

2. ukládá

sdělit stanovisko RMČ Praha 20 paní Lucii Husákové TJ Sokol Horní Počernice

2.1 Zodpovídá: Odbor Kancelář úřadu Termín: 31.01.2017

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

Miluše Prchalová, Asistentka
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/0779/2017



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

78. schůze

číslo RMC/78/10/0630/17
ze dne 24.01.2017

Oznámení o společném jednání o návrzích 18 celoměstsky významných
změn územního plánu hl. m. Prahy vlny IV - (2.10)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

informaci o společném jednání o návrzích 18 celoměstsky významných změn územního plánu hl.
m. Prahy vlny IV, vč. změny č. Z 2795/00 v k.ú. Horní Počernice (rozšíření Pražského okruhu,
D11-SOKP) a o možnosti uplatnění připomínek k těmto změnám nejpozději do 20.2.2017

2. konstatuje, že

navrhovaná změna Z 2795/00 územního plánu hl. m. Prahy (rozšíření Pražského okruhu, D11-
SOKP) se dotýká negativně území MČ Praha 20 a mělo by se k ní vyjádřit Zastupitelstvo MČ
Praha 20

3. schvaluje

k návrhu změny Z 2795/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy následující
zásadní připomínky:

1. MČ Praha 20 požaduje stanovit podmíněnost provádění stavby, pro kterou je změna Z 2795/00
pořizována, realizací protihlukových opatření, vedoucí k dodržení hygienických limitů hluku
pro denní a noční dobu, bez přiznání korekce pro tzv. starou hlukovou zátěž, a to ve všech
nejbližších chráněných venkovních staveb

2. Zpracovat aktualizovanou rozptylovou studii, která bude zohledňovat realizaci protihlukových
opatření podle připomínky č. 1

4. ukládá

na 14.2.2017 svolat mimořádné jednání ZMČ Praha 20 za účelem projednání připomínek ke změně
územního plánu hl. m. Prahy Z 2795/00

4.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 14.02.2017
Starostka



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

5. ukládá

předložit na jednání ZMČ Praha 20 svolané na 14.2.2017 informaci o návrhu změny Z 2795/00 a
návrh připomínek k této změně

5.1 Zodpovídá: Karla Polydorová, Termín: 14.02.2017
Člen rady

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Pavel Harwot, Referent uzemního plánování
předkládá: Ing. Richard Měšťan, Vedoucí Odboru výstavby a územního rozvoje
bod jednání: BJ/0787/2017



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

78. schůze

číslo RMC/78/11/0612/17
ze dne 24.01.2017

Vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
na služby Místní akční plán ke snížení zátěže obyvatel MČ Praha 20
nadměrným hlukem a znečištěným ovzduším s využitím zkušeností s
aplikací MA21 - (2.11)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Místní akční plán ke
snížení zátěže obyvatel MČ Praha 20 nadměrným hlukem a znečištěným ovzduším s využitím
zkušeností s aplikací MA21

2. schvaluje

hodnocení nabídek podle výše nabídkové ceny

3. jmenuje

výběrovou komisi ve složení:
Hana Moravcová, starostka MČ
náhradník - Mgr. Alena Šefčíková, radní
Ing. Lenka Tomsová, koordinátorka pro projekt Zdravá MČ a MA21
náhradník - Jaroslav Píša, vedoucí OMH
Mgr. Věra Bidlová, vedoucí OŽPD
náhradník - Ing. Jaroslava Čechurová, referent OŽPD
Prof. Ing. Petr Buryan, DrSc., VŠCHT Praha
náhradník - Ing. Tamara Spilková, předsedkyně komise životního prostředí
Ing. Zdeněk Vavruška, vedoucí OHSaI
náhradník - Mgr. Jitka Straňáková, referent OHSaI
Mgr. Jiří Arnošt, vedoucí OKÚ
náhradník - Mgr. Tomáš Pištěk, právník OKÚ
Ivana Strunz, zástupce veřejnostináhradník - Bc. Hana Čížková, radní



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

4. ukládá

vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Místní akční plán ke
snížení zátěže obyvatel MČ Praha 20 nadměrným hlukem a znečištěným ovzduším s využitím
zkušeností s aplikací MA21

4.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 31.01.2017

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Mgr. Jitka Straňáková, Referent správy bytového fondu, fondy EU
předkládá: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
bod jednání: BJ/0761/2017



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

78. schůze

číslo RMC/78/12/0613/17
ze dne 24.01.2017

Smlouva o zřízení služebnosti k pozemku KN parc.č. 4129/188 v k.ú.
Horní Počernice, obec Praha, se společností PRE distribuce, a.s. -
(2.12)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti k pozemku KN parc.č. 4129/188 v k.ú. Horní Počernice, obec Praha,
za účelem umístění a provozování součásti distribuční soustavy – kabelového vedení 1 kV , se společností
PRE distribuce, a.s.

2. ukládá

předložit Smlouvu o zřízení věcného břemene k podpisu. (PRE dis. - Tikovská 4129/188 )

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 28.02.2017

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Bc. Jana Šťastná, Referent oddělení územního rozvoje
předkládá: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
bod jednání: BJ/0799/2017



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

78. schůze

číslo RMC/78/13/0614/17
ze dne 24.01.2017

Stanovisko k dokumentaci pro územní řízení ke stavbě "Zrušení v.v. 22
kV, H. Počernice - Březiněves" v k.ú. Horní Počernice - (2.13)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s provedením stavby "Zrušení v.v. 22 kV, H. Počernice - Březiněves", v rozsahu projektové dokumentace,
vypracované společností ELEKTRO HC, s.r.o, Hovorčovice, z října 2016

2. podmiňuje

- předchozím oznámením užívání veřejného prostranství odboru OŽPD ÚMČ P20

- protokolárním předání dotčeného pozemku odborem místního hospodářství ÚMČ Praha, které bude
předcházet zahájení prací

3. ukládá

sdělit stanovisko Rady MČ žadateli (Elektro HC - Demontáž venk. vedení )

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 15.02.2017

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Bc. Jana Šťastná, Referent oddělení územního rozvoje
předkládá: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
bod jednání: BJ/0800/2017



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

78. schůze

číslo RMC/78/14/0615/17
ze dne 24.01.2017

Stanovisko k umístění stavby vjezdu a přípojek plynu, elektro,
vodovodu a kanalizace na pozemku KN parc. č. 4363/4 v k.ú. Horní
Počernice, obec Praha, v rámci stavby rodinného domu v ul. Bratranců
Veverkových v Praze - Horních Počernicích na p.č. 4363/1. - (2.14)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s umístěním stavby komunikačního napojení, přípojek plynovodu, elektro, vodovodu a kanalizace na
pozemku KN parc.č. 4363/4 v k.ú. Horní Počernice, obec Praha, v rozsahu projektové dokumentace
"Novostavba rodinného domu Patrovský v Horních Počernicích parc. č. 4363/1 ", vypracované společností
EKIS s.r.o., Praha 9, z října 2016.

2. schvaluje

- pronájem části pozemku KN parc.č. 4363/4 o celkové výměře 62 m2 v k.ú. Horní Počernice, obec Praha,
panu Ing. J. Patrovskému SCs. , na dobu určitou, nepřesahující 28 dní.

- uzavření Nájemní smlouvy s panem Ing. J. Patrovským SCs.

3. ukládá

sdělit stanovisko žadateli a předložit Nájemní smlouvu k podpisu oběma smluvním stranám (Patrovský)

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 24.02.2017

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Bc. Jana Šťastná, Referent oddělení územního rozvoje
předkládá: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
bod jednání: BJ/0802/2017



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

78. schůze

číslo RMC/78/15/0616/17
ze dne 24.01.2017

Stanovisko k dokumentaci pro vydání územního souhlasu ke stavbě
"Oplocení jižní strany" bytové domy Mezilesí 2061 - 2069. - (2.15)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s umístěním stavby "Oplocení jižní strany" Mezilesí 2061 - 2070 k pozemku parc. č. 2196/1 a 2198/63 dle
projektové dokumentace vypracované společností Linea ferra s.r.o. z února 2016

2. ukládá

sdělit stanovisko Rady MČ žadateli ( Oplocení - Mezilesí 2061 - 2070 )

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 03.03.2017

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Bc. Jana Šťastná, Referent oddělení územního rozvoje
předkládá: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
bod jednání: BJ/0805/2017



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

78. schůze

číslo RMC/78/17/0617/17
ze dne 24.01.2017

Návrh na schválení odstoupení od smlouvy - (2.17)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

současnou situaci týkající se smluvního vztahu se společností A1 Gastro Line s.r.o.

2. schvaluje

odstoupení od smlouvy se společností A 1 Gastro Line s.r.o., za předpokladu, že nedojde k
výměně konvektomatu s novou záruční dobou, který je svěřen do užívání Fakultní základní
škole, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 2250

3. ukládá

právnímu oddělení vyhotovit a zaslat společnosti A 1 Gastro Line s.r.o. odstoupení od smlouvy,
a to v případě neuskutečnění výměny

3.1 Zodpovídá: Oddělení právní Termín: 28.02.2017

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Mgr. Tomáš Pištěk, Právník
předkládá: Mgr. Jiří Arnošt, Vedoucí kanceláře úřadu
bod jednání: BJ/0795/2017



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

78. schůze

číslo RMC/78/18/0618/17
ze dne 24.01.2017

Záměr prodeje části pozemku parc. č. 1330/1 v k. ú. Horní Počernice
společnosti Oční kliníka Horní Počernice, s. r. o. - (3.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

- se zveřejněním záměru prodeje části pozemku KN parc. č. 1330/1, druh pozemku - ostatní

plocha, způsob využití - jiná plocha o výměře cca 11,6 m2 v k. ú. Horní Počernice, předem
určenému zájemci, společnosti Oční klinika Horní Počernice, s. r. o.,  za kupní cenu ve výši

5.800 Kč/m2,  na úřední desce Úřadu MČ Praha 20.

2. ukládá

- zveřejnit záměr prodeje části pozemku parc. č. 1330/1, druh pozemku - ostatní plocha,

způsob využití - jiná plocha o výměře cca 11,6 m2 v k. ú. Horní Počernice, předem určenému

zájemci, společnosti Oční klinika Horní Počernice, s. r. o.,  za kupní cenu ve výši 5.800 Kč/m2,
  na úřední desce Úřadu MČ Praha 20.

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 16.02.2017

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Dagmar Žáčková Pačutová, Vedoucí oddělení evidence majetku
předkládá: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
bod jednání: BJ/0791/2017



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

78. schůze

číslo RMC/78/19/0619/17
ze dne 24.01.2017

Úplatné nabytí spoluvlastnických podílů pozemkům KN parc. č.
1853/1, KN parc. č. 1857/1 a KN parc. 1857/2 včetně stavby na něm
postavené v k. ú. Horní Počernice, obec Praha - (3.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

a) s úplatným nabytím spoluvlastnického podílu ve výši 5/48 k pozemkům KN parc. č. 1853/1,
druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití - jiná plocha o výměře 3779 m2, KN parc. č.
1857/1, druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití - manipulační plocha o výměře 9850
m2 a KN parc. č. 1857/2, druh pozemku - zastavěná plocha plocha a nádvoří o výměře 54 m2
včetně stavby na něm postavené vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha od pana Jana Doležala
za kupní cenu ve výši 500.597,50 Kč za podmínky, že část kupní ceny ve výši 333.732 Kč bude
uhrazena MHMPb) s úplatným nabytím spoluvlastnického podílu ve výši 36/48 k pozemkům
KN parc. č. 1853/1, druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití - jiná plocha o výměře
3779 m2, KN parc. č. 1857/1, druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití - manipulační
plocha o výměře 9850 m2 a KN parc. č. 1857/2, druh pozemku - zastavěná plocha plocha a
nádvoří o výměře 54 m2 včetně stavby na něm postavené vše v k. ú. Horní Počernice, obec
Praha od paní Heleny Plachtové za kupní cenu ve výši Kč 3.604.302,- za podmínky, že část
kupní ceny ve výši 2,402.858 Kč bude uhrazena MHMP.

2. ukládá

a) předložit úplatné nabytí spoluvlastnického podílu ve výši 5/48 k pozemkům KN parc. č.
1853/1, druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití - jiná plocha o výměře 3779 m2,
KN parc. č. 1857/1, druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití - manipulační plocha o
výměře 9850 m2 a KN parc. č. 1857/2, druh pozemku - zastavěná plocha plocha a nádvoří o
výměře 54 m2 včetně stavby na něm postavené vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha od
pana Jana Doležala za kupní cenu ve výši 500.597,50 Kč za podmínky, že část kupní ceny ve
výši 333.731,70 Kč bude uhrazena MHMP, k projednání v ZMČ Praha 20b) předložit úplatné
nabytí spoluvlastnického podílu ve výši 36/48 k pozemkům KN parc. č. 1853/1, druh pozemku
- ostatní plocha, způsob využití - jiná plocha o výměře 3779 m2, KN parc. č. 1857/1, druh
pozemku - ostatní plocha, způsob využití - manipulační plocha o výměře 9850 m2 a KN parc. č.
1857/2, druh pozemku - zastavěná plocha plocha a nádvoří o výměře 54 m2 včetně stavby na
něm postavené vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha od paní Heleny Plachtové za kupní cenu



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

ve výši Kč 3.604.302,- za podmínky, že část kupní ceny ve výši 2,402.858 Kč bude uhrazena
MHMP, k projednání v ZMČ Praha 20

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 27.02.2017
Starostka

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Dagmar Žáčková Pačutová, Vedoucí oddělení evidence majetku
předkládá: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
bod jednání: BJ/0803/2017



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

78. schůze

číslo RMC/78/2/0604/17
ze dne 24.01.2017

Mezinárodní kampaň "Vlajka pro Tibet" - (2.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s vyvěšením vlajky Tibetu na budově ÚMČ Praha 20 dne 10. března 2017

2. ukládá

zajistit vyvěšení vlajky Tibetu na budovu ÚMČ dne 10.3.2017

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 10.03.2017

3. ukládá

sdělit stanovisko rady žadateli Spolku LUNGTA ("Vlajka pro Tibet")

3.1 Zodpovídá: Odbor Kancelář úřadu Termín: 31.01.2017

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Andrea Jandová, Asistentka
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/0784/2017



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

78. schůze

číslo RMC/78/20/0620/17
ze dne 24.01.2017

Záměr prodeje pozemku parc. č. 4258/8 v k. ú. Horní Počernice -
(3.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

- se zveřejněním záměru prodeje pozemku parc. č. 4258/8, druh pozemku - ostatní plocha,

druh pozemku - ostatní komunikace o výměře 3 m2 vzniklého oddělením z pozemku parc. č.
4258/4, druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití - ostatní komunikace o výměře 794

m2 v k. ú. Horní Počernice dle GP č. 5163-513/2016, předem určeným zájemcům, XXXXXXXX

XXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX, za kupní cenu ve výši 5.690 Kč/m2 na úřední desce Úřadu
MČ Praha 20.

2. ukládá

- zveřejnit záměr prodeje pozemku parc. č. 4258/8, druh pozemku - ostatní plocha, druh

pozemku - ostatní komunikace o výměře 3 m2 vzniklého oddělením z pozemku parc. č.
4258/4 , druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití - ostatní komunikace o výměře 794

m2 v k. ú. Horní Počernice dle GP č. 5163-513/2016, předem určeným zájemcům, XXXXXXXX

XXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX, za kupní cenu ve výši 5.690 Kč/m2 na úřední desce Úřadu
MČ Praha 20.

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Dagmar Žáčková Pačutová, Vedoucí oddělení evidence majetku
předkládá: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
bod jednání: BJ/0794/2017



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

78. schůze

číslo RMC/78/24/0621/17
ze dne 24.01.2017

Návrh rozpočtu MČ Praha 20 na rok 2017 - (7.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. souhlasí

s předloženým návrhem rozpočtu MČ Praha 20 na rok 2017 a s závaznými ukazateli:

1. příjmů viz. příloha č. 1 závazné ukazatele příjmů
2. běžných výdajů viz. příloha č. 2 závazné ukazatele běžných výdajů
3. investičních výdajů viz. příloha č. 3 závazné ukazatele investičních výdajů
4. výší neinvestičních příspěvků pro příspěvkové organizace viz. příloha č. 4 příspěvkové

organizace
5. s celkovým počtem zaměstnanců ve výši 125
6. s návrhem rozpočtového výhledu MČ Praha 20 do roku 2022 viz. příloha č. 5 rozpočtový

výhled 2017
7. s návrhem plánu zdaňované/hospodářské činnosti MČ Praha 20 na rok 2017 viz. příloha

č. 6  plán VHČ na rok 2017
8. s návrhem na zmocnění k provádění rozpočtových opatření viz. příloha č. 7 zmocnění RMČ

2. ukládá

vyvěsit na úřední desku návrh rozpočtu MČ Praha 20 viz. příloha č. 8 rozpis rozpočtu na rok
2017 k předložení do ZMČ

2.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 25.01.2017

3. ukládá

zaslat návrh rozpočtu členům finančního výboru

3.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 25.01.2017



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

4. ukládá

předložit na zastupitelstvu návrh rozpočtu na rok 2017 ke schválení

4.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 27.02.2017
Starostka

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
předkládá: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
bod jednání: BJ/0780/2017



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

78. schůze

číslo RMC/78/25/0622/17
ze dne 24.01.2017

Návrh na schválení nájmu hrobového místa č. 561 - 562, druh: hrobka,
výměra: 6,1 m2, které se nachází na hřbitově Chvaly - (7.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

současnou situaci týkající se nájmu hrobového místa

2. schvaluje

uzavření nájemní smlouvy č. S/12/2017/0904 k hrobovému místu  č. 561 - 562, druh:

hrobka, výměra: 6,1 m2, které se nachází na hřbitově Chvaly

3. ukládá

informovat pana Becka o schválení nájemní smlouvy RMČ Praha 20 a uzavřít s ním smlouvu.

3.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 31.01.2017

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Mgr. Tomáš Pištěk, Právník
předkládá: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
bod jednání: BJ/0804/2017



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

78. schůze

číslo RMC/78/26/0623/17
ze dne 24.01.2017

Žádost o pronájem kolumbární schránky na hřbitově Chvaly v Praze -
Horních Počernicích - (7.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

pronájem kolumbární schránky na hřbitově Chvaly v Praze - Horních Počernicích paní J.
Staňkové, XXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX X X XXXXX XXXX

2. ukládá

informovat paní J. Staňkovou

2.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 24.02.2017

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ivana Kupcová, Daně a poplatky
předkládá: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
bod jednání: BJ/0786/2017



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

78. schůze

číslo RMC/78/27/0624/17
ze dne 24.01.2017

Žádost o prominutí penalizační faktury - (7.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost jednatele Ing. Tomáše Procházky jednatele spol. Europlant šlechtitelská spol. s.r.o. o
zvážení prominutí penalizační faktury

2. neschvaluje

prominutí úhrady smluvní pokuty dle dodatku č. 2 ke smlouvě č. S/160/2014/0023 za pozdní
úhrady faktur č. 20161600055 a 20161600107 v celkové výši 1.300 Kč

3. ukládá

zaslat usnesení RMČ spol. Europlant šlechtitelská s.r.o.

3.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 17.02.2017

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
předkládá: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
bod jednání: BJ/0782/2017



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

78. schůze

číslo RMC/78/28/0625/17
ze dne 24.01.2017

Ekonomické informace k datu 18.01.2017 - (7.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

předložené ekonomické informace k datu 18.01.2017

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Kateřina Nováková, Vedoucí oddělení finanční účtárny
předkládá: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
bod jednání: BJ/0806/2017



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

78. schůze

číslo RMC/78/29/0626/17
ze dne 24.01.2017

Informace o Ročním plánu kontrolní činnosti na rok 2017 - (8.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

Roční plán kontrolní činnosti na rok 2017

2. ukládá

Provést interní audity, veřejnosprávní kontroly a další činnosti v souladu s Ročním plánem
kontrolní činnosti na rok 2017

2.1 Zodpovídá: Eva Charvátová, Termín: 31.12.2017
Interní audit a finanční kontrola

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Eva Charvátová, Interní audit a finanční kontrola
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/0781/2017



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

78. schůze

číslo RMC/78/3/0605/17
ze dne 24.01.2017

Návrh konání setkání tajemníků MČ Praha 1 - 57 - (2.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

informaci o možnosti konání setkání tajemníků MČ Praha 1 - 57 na podzim 2017

2. schvaluje

realizaci setkání tajemníků MČ Praha 1 - 57 v prostorách Chvalského zámku po dohodě s
ředitelkou PO

3. ukládá

realizovat schválenou akci v souladu s harmonogramem akcí Chvalského zámku

3.1 Zodpovídá: Ing. Helena Váňová, Termín: 18.12.2017
Tajemník

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Helena Váňová, Tajemník
předkládá: Ing. Helena Váňová, Tajemník
bod jednání: BJ/0768/2017



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

78. schůze

číslo RMC/78/30/0627/17
ze dne 24.01.2017

Informace z jednání na SZÚ (RNDr. Bohumil Kotlík, Ph.D., tel.: 26708
2375 e-mail: b.kotlik@szu.czo, Vedoucí NRL pro vnitřní a venkovní
ovzduší ) - (8.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

informace  se SZÚ

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Karla Polydorová, Člen rady
předkládá: Karla Polydorová, Člen rady
bod jednání: BJ/0809/2017



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

78. schůze

číslo RMC/78/31/0628/17
ze dne 24.01.2017

Informace - právní rozbor nájemních smluv - (8.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

informaci týkající se právního rozboru jednotlivých, výše uvedených smluv nájemců, kteří
realizovali investici do budov městské části

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

Hana Moravcová, Starostka
zpracoval: Mgr. Tomáš Pištěk, Právník
bod jednání: BJ/0792/2017



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

78. schůze

číslo RMC/78/32/0629/17
ze dne 24.01.2017

Informace k investičnímu záměru výstavby nové prodejny Penny
Market. - (9.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

 aktuální stav projednání investičního záměru rozšíření prodejny Penny Martet

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

předkládá: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
bod jednání: BJ/0813/2017



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

78. schůze

číslo RMC/78/4/0606/17
ze dne 24.01.2017

Provoz mateřských škol v období letních a vánočních prázdnin v roce
2017 - (2.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

omezení provozu mateřských škol v měsíci červenci 2017 tak, že provoz zajistí v období:
3.7.2017 - 14.7.2017 - Mateřská škola „U Rybníčku“, Praha 9 - Horní Počernice, Křovinovo
nám. 115
17.7.2017 - 28.7.2017 - Mateřská škola, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 1900
31.7.2017 -  všechny mateřské školy budou uzavřeny.

2. schvaluje

přerušení provozu v měsíci srpnu 2017 a dne 1.9.2017 ve všech mateřských školách
zřizovaných městskou částí z důvodu naplánovaných oprav, rekonstrukcí a údržby

3. schvaluje

omezení provozu mateřských škol v měsíci prosinci 2017 v období vánočních prázdnin tak,
že provoz zajistí v období:

27., 28. a 29.12.2017  Mateřská škola „U Rybníčku“, Praha 9 - Horní Počernice, Křovinovo
nám. 115



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

4. ukládá

seznámit s usnesením Rady m.č. Praha 20 ve věci prázdninového provozu ředitelky všech
mateřských škol, zřizovaných městskou částí a HSHMP

4.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 15.02.2017

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

Mgr. Eva Březinová, Místostarosta
zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS

Helena Víchová, Rozpočtář PO
bod jednání: BJ/0777/2017



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

78. schůze

číslo RMC/78/5/0607/17
ze dne 24.01.2017

Souhlas zřizovatele s čerpáním finančních prostředků z rezervního
fondu - (2.05)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost ředitelky Chvalského zámku, příspěvková organizace, Na Chvalské tvrzi 857, 193 00
Praha 9, o souhlas s čerpáním finančních prostředků z rezervního fondu ve výši 303 980,- Kč
za účelem zhotovení orientačního systému zámku a výrobu truhlářských komponentnů

2. schvaluje

čerpání finančních prostředků z rezervního fondu Chvalského zámku, příspěvková organizace,
Na Chvalské tvrzi 857, 193 00 Praha 9, na pořízení orientačního systému zámku a truhlářských
komponentů dle předložených nabídek

3. ukládá

informovat ředitelku Chvalského zámku, příspěvková organizace, Na Chvalské tvrzi 857, 193
00 Praha 9, o usnesení Rady m.č. Praha 20 ve věci čerpání finančních prostředků z rezervního
fondu ve výši 303 980,- Kč za účelem pořízení orientačního systému zámku a truhlářských
komponentů

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 31.01.2017

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
předkládá: Mgr. Eva Březinová, Místostarosta
bod jednání: BJ/0783/2017



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

78. schůze

číslo RMC/78/6/0608/17
ze dne 24.01.2017

Přehled přijatých darů příspěvkovými organizacemi v období od 1.7.
2016 do 31.12.2016 - (2.06)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

podanou informaci k předloženému přehledu soupisu přijatých darů v příspěvkových
organizacích, zřizovaných MČ Praha 20, za období od 1.7.2016 do 31.12.2016.

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

Mgr. Eva Březinová, Místostarosta
zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS

Helena Víchová, Rozpočtář PO
bod jednání: BJ/0788/2017



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

78. schůze

číslo RMC/78/7/0609/17
ze dne 24.01.2017

Ocenění pedagogických pracovníků škol a školských zařízení, žáků,
studentů, umělců a sportovců udělované Městskou částí Praha 20 v
roce 2017 u příležitosti Dne učitelů. - (2.07)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

udělit ocenění u příležitosti Dne učitelů v roce 2017 pedagogickým pracovníkům škol a
školských zařízení působících na území Městské části Praha 20,  žákům a studentům a ocenění
za mimořádné úspěchy ve sportovní či umělecké činnosti, a to :

I. kategorie - Výrazná pedagogická osobnost:  PhDr. Martina Filípková, PhDr. Roman
Liška, Mgr. Iva Frauenterková 
II. kategorie - Dlouhodobá tvůrčí pedagogická činnost: Mgr. Michaela Votípková
III.kategorie - Ocenění pro vynikající žáky a studenty za mimořádné činy: Johanka
Bruothová, Vendula Ursacherová, Veronika Hozáková
IV. kategorie - Ocenění za mimořádné úspěchy ve sportovní či umělecké činnosti:
Jakub Zámyslický, Jan Čepický, Tereza Švejdová, Renata Písecká, Natálie Hrbková
V. kategorie – Sborovna slávy: Mgr. Stanislava Kopecká
Cena Komise školství RMČ Praha 20: Mgr. Miloslav Podzimek

2. ukládá

zabezpečit :

• dar pro patnáct oceněných osobností, schválených RMČ Praha 20, v maximální hodnotě
300,- Kč/ks

• dar pro Mgr. Miloslava Podzimka v maximální hodnotě 2000,- Kč
• pozvat všechny oceněné na slavnostní předání ocenění u příležitosti Dne učitelů
• kulturní program a pohoštění pro oceněné pedagogické pracovníky škol a školských

zařízení působících na území Městské části Praha 20, žáky a studenty a oceněné za
mimořádné činy a úspěchy ve sportovní či umělecké činnosti

• slavnostní předání ocenění u příležitosti Dne učitelů v prostorách Chvalského zámku

2.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 30.03.2017

3. ukládá

uzavřít darovací smlouvu na poskytnutí finančního daru ve výši 2.000,- Kč s oceněnými, v
případě nezletilých žáků s jejich zákonnými zástupci

3.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 28.04.2017



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

4. ukládá

vyplatit oceněným pedagogům, žákům a studentům finanční dar na základě uzavřené darovací
smlouvy.

4.1 Zodpovídá: Odbor ekonomický Termín: 28.04.2017

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
předkládá: Mgr. Eva Březinová, Místostarosta
zpracoval: Helena Víchová, Rozpočtář PO
bod jednání: BJ/0801/2017



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

78. schůze

číslo RMC/78/8/0610/17
ze dne 24.01.2017

přidělení bytu č. 3 v DPS, Třebešovská 17 - (2.08)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

přidělení bytu č. 3 v Domě s pečovatelskou službou, Třebešovská 17 paní Mileně
Rejmontové, nar. 6. 11. 1946, trvale bytem Václava Špačka 1619/6, Praha 9 - Horní
Počernice, na dobu určitou jeden rok s možností dalšího prodloužení

2. ukládá

oznámit paní Mileně Rejmontové, nar. 6. 11. 1945, trvale Václava Špačka 1619/6, Praha 9 -
Horní Počernice, rozhodnutí Rady m.č. Praha 20 ve věci přidělení bytu č. 3 v DPS, Třebeošvská
17

2.1 Zodpovídá: Odbor sociálních věcí a školství Termín: 25.01.2017

3. ukládá

uzavřít s paní Milenou Rejmontovou, nar. 6. 11. 1945, trvale Václava Špačka 1619/6, Praha 9
- Horní Počernice, smlouvu na pronájem bytu č. 3 v DPS, Třebešovská 17, na dobu určitou 1
rok, t.j. od 1. 2. 2017 do 31. 1. 2018, s možností dalšího prodloužení

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 01.02.2017

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

Ing. Monika Brzkovská, Vedoucí OSVS
předkládá: Mgr. Eva Březinová, Místostarosta
bod jednání: BJ/0798/2017



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

78. schůze

číslo RMC/78/9/0611/17
ze dne 24.01.2017

Výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na
služby Sekání trávy na roky 2017 - 2019 - (2.09)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Sekání trávy na
roky 2017 - 2019 v pořadí:

1. Lukáš Rajtr, Dřevčice 65, 250 01, IČ 48973076
Nabídková cena v Kč bez DPH: 1 089 010,50

2. Jiří Matyska, Za školkou 349, 190 15, Praha – Satalice, IČ 49381091
Nabídková cena v Kč bez DPH: 1 293 233,25

3. Boušek s.r.o., nám. Před bateriemi 914/3, 162 00 Praha 6, IČ 27084388
Nabídková cena v Kč bez DPH: 1 320 327,60

4. CENTRA a.s., Plzeňská 3185/5b, 150 00 Praha 5, IČ 18628966
Nabídková cena v Kč bez DPH: 1 812 028,80

5. TÚZ s.r.o., Klouzková 248, Pitkovice, 104 00 Praha 10, IČ 27095452
Nabídková cena v Kč bez DPH: 2 222 692,50 

2. schvaluje

zadání veřejné zakázky malého rozsahu Sekání trávy na roky 2017 - 2019 Lukáši Rajtrovi,
Dřevčice 65, 250 01, IČ 48973076, s nabídkovou cenou 1 089 010,50 Kč bez DPH



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

3. ukládá

zajistit uzavření smlouvy o dílo na sekání trávy na roky 2017 - 2019 s Lukášem Rajtrem

3.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 28.02.2017

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Mgr. Jitka Straňáková, Referent správy bytového fondu, fondy EU
předkládá: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
bod jednání: BJ/0790/2017


